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VII. DÛvûﬁovat v budoucnost
Závûreãn˘ tematick˘ celek je vûnován eschatologii a závûreãné setkání je pﬁem˘‰lením o vizích konce svûta
a o otázce, proã má kaÏd˘ ãlovûk sv˘m jedineãn˘m zpÛsobem „utváﬁet Ïivot“ – jak je pojmenováno celoroãní
uãivo a tento metodick˘ materiál. V tomto setkání by mûly dûti dostat odpovûì na otázku po motivaci jednání
ﬁídícího se Desaterem a JeÏí‰ov˘m uãením a pﬁíkladem – proã nemají krást, lhát nebo podvádût, proã by
mûly ve svém jednání dávat pﬁednost Ïivotu a angaÏovat se pro spravedlivûj‰í svût i tam, kde se to mÛÏe jevit
pro provinûní jednotlivcÛ i struktur spoleãnosti naivní a po‰etilé.
DÛvodem je dÛvûra v budoucnost, víra v ideál BoÏího království – v˘hled na eschatologickou nadûji, na nové
nebe a novou zemi, na to, ãemu mnozí lidé bez ohledu na své vyznání a svûtov˘ názor ﬁíkají ráj nebo nebe.
„Sen“ o tom, Ïe BoÏí království je díky láskyplné obûti JeÏí‰e Krista dovr‰eno v nebi, je pro kﬁesÈany v˘zvou,
aby sv˘m Ïivotem toto království zpﬁítomÀovali v‰ude ve svûtû.
V základu schopnosti uchovat si ideály a vize leÏí základní schopnost ãlovûka snít. Dûti v tomto vûku rády
sní. KdyÏ se cítí sv˘m okolím pﬁetûÏovány, odlétají do svûta snÛ, v nichÏ zaÏívají to, co samy chtûjí. Ve snûní
mohou téÏ ﬁe‰it své konflikty a odbourávat agrese. Ve snech se mohou svobodnû pohybovat a vklouzávat
do rÛzn˘ch rolí a záÏitkÛ. Sny mohou b˘t negativním únikem z reality, ale jsou téÏ pozitivní podstatou kreativity
a duchovního Ïivota, kter˘ se pak mÛÏe sv˘mi postoji promítat do konkrétního jednání.

34. Nová nebesa a nová zemû

Téma setkání:
V tomto setkání se „uzavírají dûjiny spásy“ – pﬁem˘‰lí se o vizích budoucnosti vãetnû negativních vizí konce
svûta. V souvislosti s nimi pak dûti usly‰í, jak spolu souvisí texty Gn 2,8–14 a Zj 21,1.3–5. „Nová nebesa a nová
zemû“ tak odkazují na „první nebesa a první zemi“, aby si dûti mohly vedle sebe postavit zaãátek a konec
cesty, ráj a nov˘ Jeruzalém, „alfu a omegu“ lidského Ïivota s otázkou, odkud jsem a kam jdu, a v rámci sv˘ch
dispozic zaÏít osobní okouzlení z vize uÏ naplnûného BoÏího království.
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
âlovûk a spoleãnost: dûjepis – rozdûlen˘ a integrující se svût; OSV – kreativita: cviãení pro rozvoj základních
rysÛ kreativity, pruÏnosti nápadÛ, vidût vûci jinak; MKV – kulturní diference, poznávání vlastního kulturního
zakotvení.
Cíle setkání:
Dûti mají umût vysvûtlit souvislost obrazÛ spoleãenství Boha s lidmi na zaãátku a na konci Bible, mají ocenit
vizi naplnûného BoÏího království a v jeho síle jednat.
Dûti mají b˘t otevﬁené k vnímání rozmûru vûãnosti ve svém Ïivotû a b˘t pﬁipravené jako kﬁesÈané sv˘m Ïivotem
zpﬁítomÀovat ve svûtû BoÏí království.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ Touha po „lep‰ím svûtû“
Cíl: Dûti si mají ujasnit svÛj postoj k budoucnosti a zaﬁadit si jej do ‰ir‰ích souvislostí.
PomÛcky: pracovní listy

– 225 –

metodika8_blok_7

7.10.2009 17:32

Stránka 226

DÛvûﬁovat v budoucnost

Pesimisté a optimisté
Vyzveme dûti, aby jedno po druhém vyslovily, co si myslí, Ïe je dnes ãeká a zda se na to spí‰e tû‰í, nebo se
toho spí‰e obávají, nebo o tom nepﬁem˘‰lejí a „je jim to jedno“. Pﬁipojíme se k nim a zaãneme jako první.
Pak jim poloÏíme tutéÏ otázku v souvislosti s dal‰ími dny, t˘dny a roky a zeptáme se, zda se na svou budoucnost
spí‰e tû‰í, nebo se jí obávají, nebo o tom nepﬁem˘‰lejí. Podle sv˘ch názorÛ se mohou dûti rozdûlit do dvou
skupin – v jedné budou spí‰e optimisté a ve druhé spí‰e pesimisté. Jejich úkolem bude napsat v bodech
jednoduchou úvahu o tom, jakou budoucnost podle nich oãekávají pesimisté a jakou budoucnost oãekávají
optimisté.
Úkol mÛÏeme ozvlá‰tnit tím, Ïe úvahu o pesimistech pí‰í ty dûti, které se pﬁihlásily „k optimistÛm“, a naopak.
Bojíte se budoucnosti?
Dûti mohou zorganizovat anketu, ve které mohou rÛzn˘m lidem poloÏit otázku: Máte strach z budoucnosti?
Dûti si mohou odpovûdi zaznamenávat do následující tabulky:
ANO

NE

muÏi

muÏi

Ïeny

Ïeny

celkem

celkem

SloÏitûj‰í variantou je, Ïe nûkteré dûti se mohou vyptávat spoluÏákÛ, jiné dûti generace sv˘ch rodiãÛ a jiné
generace sv˘ch prarodiãÛ.
V˘sledky si srovnáme a vyhodnotíme si odpovûdi na otázky:
– Spí‰e mají nebo nemají lidé, pﬁíp. lidé urãité generace, strach z budoucnosti?
– V pozitivních odpovûdích pﬁevaÏují spí‰e Ïeny nebo muÏi?
Nejde o to vyhodnotit, které stanovisko k budoucnosti je „správné“, protoÏe aÏ budoucnost jednotlivce
i spoleãnosti ukáÏe, kter˘ z postojÛ byl realistick˘.
Utopie nebo science fiction?
Seznámíme se základními pojmy, které se nûjak˘m zpÛsobem – vûdecky i umûlecky – dot˘kají zpÛsobu „snûní
lidí o jiném lep‰ím svûtû“. Dûti si je mohou také vyhledávat samy a zaznamenat do se‰itu nebo do pracovního
listu. Dûti mohou vyhledávat také konkrétní texty souãasn˘ch prognóz, závûrÛ futurologie, citovat z knihy,
která je napsána jako utopie, pﬁíp. jako sci-fi.
Prognóza – je náhled budoucnosti na základû souãasn˘ch ovûﬁen˘ch a ovûﬁiteln˘ch informací, kter˘
s nejvût‰í pravdûpodobností nastane.
Futurologie – je vûda zab˘vající se v˘zkumem budoucnosti na základû v˘vojov˘ch tendencí zachytiteln˘ch
v pﬁítomnosti.
Utopie (z ﬁec. ú-topos, tj. to, co nemá místo) – je idealizovaná pﬁedstava nereálné situace lidské spoleãnosti,
obce nebo státu. Slovo zavedl anglick˘ humanistick˘ myslitel Thomas More jako název své knihy „Utopie“
z roku 1516. V ‰ir‰ím v˘znamu oznaãuje nûco sice Ïádoucího, ale neskuteãného, nereálného a nemoÏného.
Science fiction – je umûleck˘ Ïánr vymezen˘ v˘skytem spekulativních technologií a pﬁírodních jevÛ v díle.
Dûj sci-fi je ãasto zasazen do vesmíru, budoucnosti nebo alternativní reality.
Dûti si mohou v souvislosti s tûmito informacemi poloÏit otázku, o jakém svûtû sní ony.
Snít o „lep‰ím Ïivotû v lep‰ím svûtû“ a pak své pﬁedstavy uskuteãÀovat patﬁí k podstatû kaÏdého ãlovûka.
Souãasné problémy svûta
Na pracovním listu najdou dûti karikaturu politika, kter˘ je obklopen „ideální budoucností“ a budoucností,
jaké se nejvíce obávají. Dûti mají za úkol odpovûdût na otázku: Kdybys byl politik, jaké problémy bys
pro lep‰í budoucnost zemû ﬁe‰il nejdﬁíve?
Dûti mohou své odpovûdi vybrat z uvedené nabídky, pﬁíp. doplnit dal‰í moÏnosti: stárnutí obyvatelstva, úroveÀ
‰kolství, bytová politika, sociální jistoty pro rodiny s dûtmi, zabezpeãení ve stáﬁí, zamûstnanost, tﬁídûní odpadu,
vysychání vody a pÛdy, zneãi‰tûní vody, v˘zkum lékÛ proti AIDS, v˘zkum lékÛ proti rakovinû, zneãi‰tûní
ovzdu‰í, dálniãní a silniãní síÈ, bezpeãnost silniãního provozu, úroveÀ zdravotnictví, pracovní síla ze zahraniãí,
inflace, azylová politika, zadluÏenost obyvatel, ekologické energetické zdroje apod.
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Urãitû neplatí, Ïe ãím je vût‰í pozemsk˘ pokrok, tím je BoÏí království blíÏ, ale pﬁece jen má pokrok
pro BoÏí království velk˘ v˘znam tehdy, pokud umoÏÀuje a pﬁispívá ke spravedlivûj‰ímu uspoﬁádání
lidského spoleãenství.
✼ Touha po „lep‰ím já“
Cíl: Dûti mají umût vyjádﬁit vlastními slovy skuteãnost, Ïe touha po lep‰ím svûtû je zﬁetelná v konkrétním jednání ãlovûka,
a mají umût rozli‰it, jaké mÛÏe mít podoby.
PomÛcky: pracovní listy

Jak˘ bych chtûl/Jaká bych chtûla b˘t
Dûti mohou napsat do se‰itu jednoduchou úvahu, pﬁíp. jen body na téma: Kdybych dokázal(a) b˘t lep‰í, pﬁál(a)
bych si, aby…
Napﬁ. Aby mi zmizely pihy, abych pﬁibrala pût kilo, abych umûl hrát na kytaru, abych byl zábavnûj‰í apod.
Pokud dûti budou chtít, mohou svá pﬁání pﬁeãíst, pﬁíp. je ukázat tomu, komu budou chtít.
KdyÏ lidé hledají nebe
Podle pracovního listu seznámíme dûti se sedmi zpÛsoby, jak ãlovûk mÛÏe ve svém Ïivotû „hledat nebe“.
Jedná se o zjednodu‰ené závûry v˘zkumu kulturní antropoloÏky Ariane Martinové, která v rÛzn˘ch
projevech chování lidí zachytila jeho úsilí o „hledání nebe“ – hledání proÏitku, kter˘m by ãlovûk pﬁekroãil
své hranice, mohl se „rozletût“, kter˘ by jej vytrhl ze v‰ednosti a dal jeho Ïivotu smysl.
(1) âlovûk „hledá nebe“, kdyÏ chce b˘t sebou sam˘m, chce se rozvíjet, realizovat, vidût své vlastní a jedineãné tûlesné,
du‰evní a duchovní potﬁeby. Negativnû se toto „hledání nebe“ mÛÏe projevit jako touha po bohatství, po uznání, úspûchu
nebo moci. Za pﬁecenûnou nebo nedocenûnou hodnotou ãlovûka jako takového je ukryt˘ mechanismus ‰ikany.
(2) âlovûk „hledá nebe“, kdyÏ chce Ïasnout, proÏít nûco, co pﬁesahuje hranice smysly vnímatelného, pﬁekroãit v‰ední Ïivot
ãímkoli, co je uchvacující, napínavé a tajemné. Negativnû se toto „hledání nebe“ mÛÏe projevit jako honba za záÏitky
adrenalinov˘ch sportÛ, která ohroÏuje Ïivot, nebo honba za „zázraky“ v oblasti paranormálních a magick˘ch jevÛ.
(3) âlovûk „hledá nebe“, kdyÏ chce proÏívat pocit harmonie, ‰tûstí, zdraví, svobody a naplnûného Ïivota. Negativnû se
toto „hledání nebe“ mÛÏe projevit jako pﬁehnaná péãe o sebe a své tûlo, pﬁíp. jako ztráta hodnoty Ïivota vÛbec.
(4) âlovûk „hledá nebe“, kdyÏ usiluje o jasnû pojmenovan˘ ﬁád, o pevné body, které usnadní Ïivot a dají v‰ednosti smysl
a jasnou strukturu. Negativnû se toto „hledání nebe“ mÛÏe projevit jako vyhledávání svazujících rituálÛ nebo
vyhledáváním rÛzn˘ch „duchovních autorit“.
(5) âlovûk „hledá nebe“, kdyÏ chce Ïít ve vztazích, touÏí se sdílet s druh˘mi lidmi a zaÏít sounáleÏitost se stejnû sm˘‰lejícími
lidmi. Negativnû se toto „hledání nebe“ mÛÏe projevit sektáﬁstvím a závislostí na skupinû.
(6) âlovûk „hledá nebe“, kdyÏ se touÏí stát souãástí nûãeho vy‰‰ího, vzdálenûj‰ího a mimoﬁádnûj‰ího, touÏí po „jiném“
svûtû, po „osvícení“ a „probuzení“. Negativnû se toto „hledání nebe“ mÛÏe projevit útûkem do virtuálních dálek
kybernetického prostoru, úsilím o promûnu nebo roz‰íﬁení vlastního vûdomí, pﬁíp. drogovou závislostí.
(7) âlovûk „hledá nebe“, kdyÏ touÏí mít své koﬁeny, b˘t souãástí svûta, kter˘ má svou minulost a budoucnost a kter˘ s sebou
pﬁiná‰í odpovûdnost. Negativnû se toto „hledání nebe“ mÛÏe projevit vyhledáváním demonstrací nebo obracením
pohledu zpût „do star˘ch dobr˘ch ãasÛ“, k osvûdãen˘m tradicím, k dﬁívûj‰ím kulturám a k pÛvodnûj‰ím zpÛsobÛm
Ïivota.

Snít o „lep‰ím“, smysluplném a naplnûném osobním Ïivotû a pak podle sv˘ch pﬁedstav také jednat patﬁí
k podstatû kaÏdého ãlovûka.
2. Vlastní téma
✼ Pﬁíbûh o potopû
Cíl: Na pﬁíbûhu o potopû mají dûti porozumût hodnotû záchrany od zlého pro nov˘ Ïivot a zaﬁadit ji do dûjin spásy jednak
jako pﬁíbûh, kdy jsme byli Kristem zachránûni od zlého pro nov˘ Ïivot, jednak jako eschatologick˘ pﬁíbûh tajemné promûny
starého Ïivota v nov˘ na konci ãasu.
PomÛcky: pracovní listy, v˘kladov˘ materiál, v˘tvarn˘ materiál, arch papíru ve tvaru duhy, pﬁíp. zvût‰en˘ detail obrazu
„Noe a duha“

Noe – ãlovûk, kter˘ proÏil svou záchranu
Pomocí pracovních listÛ si zopakujeme pﬁíbûh o potopû. Vzhledem k tomu, Ïe dûti uÏ pﬁíbûh znají, mÛÏeme
pracovat následujícím zpÛsobem:
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– Pﬁíbûh pﬁeãteme nebo pﬁevyprávíme z Bible Gn 6,9–9,17.
– Na vhodné místo nebo na zem rozloÏíme obrázky z pracovních listÛ.
– Dûti si vyberou jeden obrázek a s ním i jednu ãást pﬁíbûhu, která je zaujala, a postaví se k nûmu. Tak se
vytvoﬁí skupiny. V pﬁípadû, Ïe se nûjak˘ obrázek „neobsadí“, vybídneme dûti, aby se rozmístily jinak,
pﬁíp. jej necháme prázdn˘.
– Dûti dostanou za úkol dotvoﬁit svÛj obrázek dekoraãním materiálem.
– Jedna skupina po druhé popisuje svÛj obraz a pﬁitom pﬁevypráví svou ãást pﬁíbûhu.
Komentáﬁ k pﬁíbûhu:
Biblické vyprávûní o potopû se shoduje s jin˘mi dal‰ími orientálními zprávami o potopách. I kdyÏ ve v‰ech
zprávách hraje záchrana lidského páru dÛleÏitou úlohu, BoÏí smlouva vyjádﬁená duhou je zcela jedineãná.
V tûchto souvislostech v‰ak nechápeme zprávu o potopû jako historickou zprávu, ale jako obrazn˘ pﬁíbûh.
Vypovídá o tom, Ïe lidské zlo má za následek niãení svûta, ale také o tom, Ïe BÛh zachraÀuje ty, kteﬁí mu
dÛvûﬁují. Noe se stal praobrazem nadûje – proÏil vlastní záchranu a zazáﬁilo nad ním znamení duhy.
Podobnû tak jsme my kﬁesÈané smrtí a vzkﬁí‰ením JeÏí‰e Krista proÏili záchranu a pod duhou nadûje mÛÏeme
sv˘m Ïivotem v na‰em svûtû zpﬁítomÀovat „nov˘ svût“, dokud nepﬁijde v plnosti na konci ãasu.
Duha
Duha se klene mezi nebem a zemí a v‰echny kultury v ní vidûly spojení nebe a zemû. Duha je znamením
klidu po bouﬁi a ve starozákonním textu o potopû se duha na nebi objevuje na HospodinÛv pﬁíkaz jako
potvrzení jeho slibu, Ïe uÏ nikdy nepo‰le na zem tak hroznou potopu. Duha je znamením vzne‰enosti, BoÏí
milosti a BoÏí pﬁíznû. V knize Zjevení a pak v pozdûj‰í kﬁesÈanské tradici se znovu objevuje obrazu duhy
u BoÏího trÛnu, na kterém sedí Kristus jako soudce. Také jednotlivé barvy duhy mají v kﬁesÈanské tradici
zvlá‰tní obsah:
Modrá je voda potopy – star˘ svût; zelená je nov˘ svût, ve kterém Ïijeme a ve kterém je BoÏí království uÏ
naplnûné, ale je‰tû není viditelné; ãervená je budoucnost – KristÛv pﬁíchod na konci ãasu, naplnûné BoÏí
království.
Na základû tohoto v˘kladu se mohou dûti rozdûlit na tﬁi skupiny a pracovat na tﬁech rÛzn˘ch úkolech. První
skupina má za úkol pomocí fixÛ, pastelek, barev, v˘stﬁiÏkÛ zpráv, nadpisÛ a obrázkÛ z novin vytvoﬁit koláÏ
na téma ráj a na slova: „Na poãátku stvoﬁil BÛh nebe a zemi…“ Druhá skupina vyrobí podobnou koláÏ, ale
na téma „Jaká je na‰e zemû teì?“ Tﬁetí skupina pak vytvoﬁí koláÏ na téma „O jaké zemi sníme?“ Tvary papíru,
na kter˘ dûti lepí svÛj v˘tvor, mohou mít tﬁi rÛzné
barvy – modrou, zelenou a ãervenou – a mohou tvoﬁit
tﬁi pÛlkruhy, které se dohromady spojí v obraz duhy.
Podkladem pro koláÏ mÛÏe b˘t detail duhy s andûlem
z obrazu Marca Chagalla.
Po skonãení práce mÛÏeme u spoleãného obrazu
diskutovat o tom, co je podle nich v souãasném svûtû
‰patné, co v nich vyvolává strach a v ãem by na‰e
zemû mûla b˘t jiná a proã.
Duha je znamením smlouvy. BÛh slibuje, Ïe na toto
znamení vûãné smlouvy mezi ním a v‰ím Ïiv˘m bude
pamatovat.
Marc Chagall, Noe a duha
Podle pracovního listu nebo obrázku v uãebnici na s. 98 pﬁem˘‰líme o obrazu Marca Chagalla. Na obraze
jsou pod duhou lidi a zvíﬁata – v‰e Ïivé, co mÛÏe o svÛj Ïivot pﬁijít, nebo si jej mÛÏe zachránit. Duha není
v barvách svûtla, ale je bílá. Nad ní rozprostírá andûl svá kﬁídla a chrání ty, kteﬁí chtûjí Ïít. Noe leÏí vpﬁedu
a jeho ‰aty se vlní podobnû jako vody, které pﬁi potopû zaplavily zemi. Noe je ãlovûk, kter˘ usiloval o svÛj
Ïivot a zná jeho hodnotu. Noe, ten, kter˘ pﬁeÏil, oddûluje dva tábory – pro Ïivot a proti Ïivotu a tento pﬁíbûh
se odehrává dodnes.
KﬁesÈané jako duha
Dûti mohou vytvoﬁit koláÏ ve tvaru duhy na téma: KﬁesÈané jsou povoláni sv˘m Ïivotem zpﬁítomÀovat BoÏí
království ve svûtû – mohou b˘t mostem mezi nebem a zemí – duhou. KaÏdé z dûtí si vybere pastelku jedné
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barvy a skupina spoleãnû vytvoﬁí obraz duhy tak, Ïe
kaÏd˘ vybarví jednu její barvu, pﬁíp. pás duhy vytvoﬁí
ze svého jména.
BÛh mÛÏe pÛsobit skrze ãlovûka a jednat
prostﬁednictvím lidsk˘ch rukou. KﬁesÈané jsou
povoláni sv˘m Ïivotem zpﬁítomÀovat BoÏí království
ve svûtû uÏ tady a teì.
✼ Alfa a omega
Cíl: Dûti mají vysvûtlit souvislost obrazÛ spoleãenství Boha s lidmi na zaãátku a na konci Bible, mají ocenit vizi naplnûného
BoÏího království a v jeho síle jednat.
PomÛcky: pracovní listy

Práce s biblick˘mi texty
Pﬁeãteme si biblické texty Gn 2,8–14 a Zj 21,1.3–5 a pﬁem˘‰líme:
A Hospodin BÛh vysadil zahradu v Edenu na v˘chodû a postavil tam ãlovûka, kterého vytvoﬁil. Hospodin BÛh dal vyrÛst
ze zemû v‰emu stromoví Ïádoucímu na pohled, s plody dobr˘mi k jídlu, uprostﬁed zahrady pak stromu Ïivota a stromu
poznání dobrého a zlého. Z Edenu vychází ﬁeka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozdûluje ve ãtyﬁi hlavní toky. Jméno
první je Pí‰on; ten obtéká celou zemi Chavílu, v níÏ je zlato, a zlato té zemû je skvûlé; je tam také vonná pryskyﬁice a kámen
karneol. Jméno druhé ﬁeky je Gíchón; ta obtéká celou zemi Kú‰. Jméno tﬁetí ﬁeky je Chidekel; ta teãe v˘chodnû od As˘rie.
âtvrtá ﬁeka je Eufrat. (Gn 2,8–14)
A vidûl jsem nové nebe a novou zemi, neboÈ první nebe a první zemû pominuly a moﬁe jiÏ vÛbec nebylo (…) „Hle, pﬁíbytek
BoÏí uprostﬁed lidí, BÛh bude pﬁeb˘vat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám jejich BÛh bude s nimi, a setﬁe jim kaÏdou
slzu z oãí. A smrti jiÏ nebude, ani Ïalu, ani náﬁku, ani bolesti uÏ nebude – neboÈ co bylo, pominulo.“ (Zj 21,1.3–4)

Pﬁem˘‰líme:
– Jak˘ detail dûti pﬁi popisu obou míst zaujal?
– âím jsou si citované texty podobné?
Zahrada Eden je místo, které BÛh stvoﬁil pro ãlovûka. Nové nebe a nová zemû jsou místy, která jsou snem
a vizemi prorokÛ – obrazy takového svûta, jak˘ chtûl BÛh.
Oba texty popisují jin˘mi prostﬁedky ideální místo k Ïivotu. Je to ohraniãené místo, které BÛh chrání, kde
poskytuje obyvatelÛm v‰echno potﬁebné, Ïije uprostﬁed lidí a není tam bolest a smrt. Jako kﬁesÈané vûﬁíme,
Ïe jsme na cestû mezi tûmito dvûma svûty. Ten první jsme svou vinou ztratili, ale ten druh˘ nám Kristus svou
smrtí a vzkﬁí‰ením zase otevﬁel.
Bohem stvoﬁen˘ ráj, kter˘ byl lidmi zneuÏit, bude opût Bohem vybudován. Vedle slova „Buì…“, kter˘m
BÛh stvoﬁil svût, se objevuje slovo „Hle, v‰echno tvoﬁím nové.“ Je to velik˘ BoÏí pﬁíslib, kter˘ dává smysl
mnoha skuteãnostem Ïivota ãlovûka i dûjin lidstva.
…a smrti jiÏ nebude
Îivot pﬁiná‰í mnoho utrpení, smutku, zklamání. Lidé se nespokojí se svûtem pln˘m válek, utrpení a hladu,
a proto – bez rozdílu vyznání a svûtového názoru – doufají v záchranu a mají nadûji v jin˘ lep‰í svût bez bolesti,
nemocí a smrti.
Na pracovním listu je tento protiklad snu a reality znázornûn. Jsou tam fotografie lidského utrpení a biblick˘
text z poslední kapitoly knihy Zjevení – pﬁíslib nové zemû a nového nebe.
(1) Fotografie z právû osvobozeného koncentraãního tábora Buchenwald, kde bylo bûhem 2. svûtové války usmrceno
53 000 lidí. KdyÏ generál Patton tábor v roce 1945 osvobodil, byl tak rozru‰en, Ïe naﬁídil nûmeck˘m civilistÛm, aby
táborem pro‰li a na vlastní oãi uvidûli, co se dûlo pár kilometrÛ od jejich domova.
(2) Fotograf Jeff Widener zachytil události na Námûstí Vûãného míru v Pekingu v roce 1989. âínská vláda tam tehdy zabila
tisíce protestujících a nevinn˘ch lidí, protoÏe se doÏadovali vût‰í svobody. Na fotografii je student, kter˘ se snaÏil zastavit
tanky tím, Ïe se postavil pﬁed nû. ¤idiã tanku ho nechtûl rozmaãkat a zabrzdil tûsnû pﬁed ním. Studenta odvlekla skupina
neznám˘ch lidí a dodnes se neví, zda pﬁeÏil, nebo byl ãínskou vládou ti‰e odstranûn.
(3) Fotograf Frank Fournier zachytil 13letou Omayru Sánchezovou, která zemﬁela na gangrénu a podchlazení, kdyÏ byla
tﬁi dny uvûznûna ve vodû a betonu po erupci sopky Nevado del Ruiz v roce 1985 v Kolumbii. Fotografie vzbudila
velké dohady o nezájmu kolumbijské vlády pﬁi záchranû obûtí, o informování veﬁejnosti o varovn˘ch signálech sopky
a o kontroverzní práci fotografÛ. Záchranáﬁi z âerveného kﬁíÏe se pokou‰eli dívku zachránit, ale nakonec to vzdali
a strávili zb˘vajících 60 hodin tím, Ïe dívku utû‰ovali a modlili se s ní.
(4) Fotograf Mike Wals zachytil ruku misionáﬁe a hladovûjícího chlapce v Ugandû v roce 1980.
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S dûtmi mÛÏeme:
– Diskutovat o tom, co by si pﬁály, aby na zemi bylo nebo nebylo, vzhledem k tomu, co právû proÏívají.
– Otevﬁít otázku, zda opravdu „vûﬁí v lep‰í svût“ – proã ano a proã ne. Vyprávût si o jejich starostech, strachu
a utrpení.
Není BoÏím zámûrem, aby bylo ve svûtû pﬁítomné zlo. Máme moÏnost zlep‰ovat to, co je moÏné, a „vûﬁit
v budoucnost“, která má pro nás kﬁesÈany konkrétní podobu a je naplnûním mnoha BoÏích pﬁíslibÛ.
BÛh nás vede domÛ
V jak˘ „konec svûta“ vûﬁí kﬁesÈané? KﬁesÈané vûﬁí, Ïe na konci ãasÛ se naplní BoÏí království. Tuto tajemnou
obnovu, která pﬁemûní lidstvo i svût, naz˘vá Bible „nov˘m nebem a novou zemí“ (2 Petr 3,13). BÛh
„…sjednotí v Kristu v‰e, co je na nebi i na zemi.“ (Ef 1,10) a bude pﬁeb˘vat mezi lidmi. „Setﬁe jim kaÏdou
slzu z oãí: nebude uÏ smrt ani zármutek, náﬁek ani bolest uÏ nebude, protoÏe co dﬁíve bylo, pominulo.“
(Zj 21,4)
Jako pﬁíklad kﬁesÈanské vize budoucnosti si mÛÏeme pﬁeãíst text v uãebnici na s. 99:
AÏ nás BÛh zavede domÛ ze soumraku do svého oblaÏujícího svûtla, to bude svátek!
Budeme zpívat o svûtû a o dûjinách. Budeme zpívat a tanãit a radovat se, neboÈ nás vede domÛ, ze spûchu do klidu, z chudoby
do nadbytku.
A pochybovaãi budou ﬁíkat: Opravdu, jejich BÛh ãiní divy! Noc mûní v jasn˘ den!
Pak uvolní prsty dlanû, pouta, jimiÏ jsme se sami olupovali o svobodu.
Roz‰íﬁí prostor na‰eho Ïivota ve v‰ech v˘‰kách a hloubkách, ve v‰ech délkách a ‰íﬁkách svého nezmûﬁitelného domu.
UÏ nám nevyznaãí Ïádné hranice.
Kdo miluje, bude vûãnû milovat!
AÏ nás BÛh uvede domÛ, to bude svátek. Budeme se objímat a budeme k sobû nûÏní. Smát se budou po dlouh˘ch letech
chudoby ti, kdo mívali hlad.
Zpívat budou po dlouh˘ch nocích nesvobody ti, které muãili mocní tohoto svûta. Tanãit budou spravedliví, kteﬁí bojovali
a trpûli na zemi pro lep‰í svût!

Dûti mohou pﬁeloÏit stránku v se‰itu na polovinu, jednu nadepsat „zemû“ a druhou „nová zemû“. Do sloupcÛ
pak mohou podle textu vepisovat slova, v ãem se li‰í.
Napﬁ. soumrak – svûtlo; spûch – klid; chudoba – nadbytek; v˘‰ka, hloubka, délka, ‰íﬁka – nezmûﬁiteln˘ dÛm
apod.
3. Závûr
Cíl: Dûti mají b˘t otevﬁené k vnímání rozmûru vûãnosti ve svém Ïivotû a b˘t pﬁipravené jako kﬁesÈané sv˘m Ïivotem
zpﬁítomÀovat ve svûtû BoÏí království.
PomÛcky: fotografie nebe, fotografie z minul˘ch pracovních listÛ vypovídající o pozitivních skuteãnostech, v˘kresy,
pastelky, pﬁíp. vodové nebo prstové barvy

Práce s fotografiemi oblohy
Na vhodném místû rozloÏíme rÛzné fotografie oblohy. Podle poãtu dûtí ve skupinû si mohou vzít kaÏdé jednu,
pﬁíp. vytvoﬁit vÏdy u jedné fotografie skupinu. Dûti se mohou:
– Zamyslet, jaké je „jejich nebe“, napﬁ. rozzlobené a vyhroÏující, pokojné, nekoneãné, plné hvûzd, jako postel
s peﬁinou doma apod.
– Dotvoﬁit fotografii pomocí ‰átkÛ a dekoraãního materiálu.
– Pﬁem˘‰líme, s jakou pﬁedstavou o Bohu nebo s jakou BoÏí vlastností by mohl obraz „jejich nebe“ souviset.
Nebe je obrazem v‰eho, co ãlovûka pﬁesahuje a co je pro nûj nedosaÏitelné. V tomto smyslu je i dob˘vání
nekoneãn˘ch prostor vesmíru snahou pﬁiblíÏit se Bohu. Ne náhodou se stalo nebe pojmenováním „místa“,
kde se „setkáme s Bohem“.
Fotografií mÛÏeme vyuÏít jako malé pozornosti na konci ‰kolního roku. Dûti mohou jeden druhému na zadní
stranu napsat pﬁání, pﬁíp. jim upomínku pﬁipravíme pﬁedem sami. MÛÏe na ní b˘t biblick˘ text, nebo vûta:
Neboj se, kamkoli pÛjde‰, pÛjde nebe s tebou.
Kdy je BoÏí království mezi lidmi
Podobn˘m zpÛsobem mÛÏeme na vhodném místû rozloÏit fotografie, se kter˘mi jsme bûhem ‰kolního roku
pracovaly, a které vypovídají o nûãem pozitivním.
– 230 –

metodika8_blok_7

7.10.2009 17:32

Stránka 231

DÛvûﬁovat v budoucnost

Dûti si jednu vyberou, pﬁíp. vytvoﬁí skupinu kolem jedné fotografie a pﬁem˘‰lejí, jak˘m zpÛsobem je na jejich
fotografii viditelné „nebe na zemi“, jak˘m zpÛsobem je pﬁítomné BoÏí království mezi lidmi uÏ tady a teì.
Napﬁ. KdyÏ si rozumí mlad‰í a star‰í generace. KdyÏ se silnûj‰í zastane slab‰ího. KdyÏ se vyvíjí a roste nov˘
Ïivot. Apod.
Na závûr mÛÏeme dûtem pﬁeãíst následující text:
Byli jednou dva mnichové, kteﬁí si pﬁeãetli v jedné staré knize, Ïe na konci svûta je místo, kde se nebe dot˘ká zemû a kde
zaãíná BoÏí království. Rozhodli se, Ïe se vydají na cestu a budou to místo hledat tak dlouho, dokud je nenajdou.
Tak pro‰li cel˘ svût a pﬁestáli mnoho nebezpeãí a v‰echna strádání, jaká jen svût mÛÏe pﬁinést, a v‰echna poku‰ení, která
jen mohou ãlovûka odvrátit od cíle. âetli, Ïe tam najdou dveﬁe a Ïe staãí jen zaklepat a budou v BoÏím království.
Koneãnû na‰li, co hledali. Zaklepali na dveﬁe a s chvûjícím se srdcem se dívali, jak se otevírají. KdyÏ do nich ve‰li, ocitli
se doma ve své klá‰terní cele a udivenû hledûli jeden na druhého. Pak pochopili: Místo, kde zaãíná BoÏí království, se
nachází tam, kde Ïijeme.
(autor neznám˘)

Meditace
Pokud je to vhodné, provedeme dûti následující jednoduchou meditací, která jim poskytne prostor dát samy
sobû „radu pro Ïivot“. Vyzveme je, aby se pohodlnû posadily a zavﬁely oãi. Pak jim pomalu pﬁeãteme
následující text:
Doslechli jsme se o jednom poustevníkovi, kter˘ Ïije osamûle vysoko v horách. Mnoho lidí k nûmu putuje, aby jim dal
radu pro jejich Ïivot. I my se k nûmu vydáme. KaÏd˘ se vydá sám za sebe, setká se s ním osobnû a poustevník mu nabídne
radu pro jeho budoucnost.
Cesta stoupá do hor a je dlouhá a namáhavá. Koneãnû je vidût jeskynû a poustevník sedí u vchodu. Pﬁistupuje‰ k nûmu
a vypráví‰ mu o svém Ïivotû, o tom, co tû trápí a proã není Ïivot kolem tebe krásn˘… Potom ho poprosí‰, aby ti dal radu
pro tvÛj Ïivot. Poustevník chvíli pﬁem˘‰lí a pak ﬁekne: „Pro tvÛj Ïivot, pro tvoji budoucnost ti dávám tuto radu…“
Podûkuje‰ mu, rozlouãí‰ se a vydá‰ se na cestu zpût. Pﬁem˘‰lí‰ o tom, co ti ﬁekl.

O tom, co dûti „sly‰ely“, pﬁíp. „nesly‰ely“, nehovoﬁíme. Pokud je to vhodné, vyzveme je, aby „radu, kterou
dostaly“ vyjádﬁily barvou na arch papíru.
4. Zápis
Nadpis: Nová nebesa a nová zemû
Dûti mohou k nadpisu doplnit jiná pojmenování
eschatologické kﬁesÈanské vize, napﬁ. BoÏí království,
nov˘ Jeruzalém, pﬁíbytek BoÏí, místo u Boha, BoÏí
stan, ztracen˘ ráj apod.
Texty t˘kající se probran˘ch témat. Napﬁ.
vyhodnocení ankety „Bojíte se budoucnosti?“ Pojmy
prognóza, futurologie, utopie a sci-fi. Úvaha na téma
„Jak˘(Jaká) bych chtûl(a) b˘t?“
Zápis: Není BoÏím pﬁáním, aby zemû vypadala tak,
jak vypadá. Máme moÏnost zlep‰ovat to, co je moÏné,
a „vûﬁit v budoucnost“, která má pro nás kﬁesÈany
konkrétní podobu a je naplnûním mnoha BoÏích
pﬁíslibÛ.

– 231 –

metodika8_blok_7

7.10.2009 17:32

Stránka 232

metodika8_blok_7

7.10.2009 17:32

Stránka 233

Metodika a pracovní listy pro osmou tﬁídu základní ‰koly

Námûty k opakování:
Dûti si mohou prolistovat se‰it a pracovní listy. Nejprve kaÏd˘ sám za sebe odpoví na otázky:
– Co zajímavého jsem se nauãil(a)? Jaké informace jsem nevûdûl(a) a teì uÏ je vím? Jaká informace mû
zaujala natolik, Ïe jsem si ji hned zapamatoval(a) a pamatuji si to stále?
– Co mû nejvíce bavilo? Co mi pﬁipadalo nejdÛleÏitûj‰í? Co mû bavilo nejménû? âemu jsem nerozumûl(a)?
Co jsem se chtûl(a) dovûdût, ale nedovûdûl(a) jsem se to?
Svou reflexi mohou dûti psát mezi obrázky tváﬁí dûtí na pracovní list.

Poté, co si dûti samy provedou reflexi, vytváﬁíme spoleãnû na tabuli nebo na arch papíru plakát o nûkterém
z následujících témat:
– Pﬁehled nejzajímavûj‰ích informací.
– Pﬁehled nejnovûj‰ích informací.
– Pﬁehled nejzábavnûj‰ích ãinností.
– Pﬁehled nejnudnûj‰ích ãinností.
– Pﬁehled pro Ïivot nejdÛleÏitûj‰ích my‰lenek.
– Pﬁehled dal‰ích otázek.
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Metodika a pracovní listy pro osmou tﬁídu základní ‰koly

PouÏité ãasopisy a sborníky
Gemeinschaft – miteinander leben und glauben. Handreichungen 5, Teil 1 u.2. Arbeitshilfen zum Lehrplan
Katolische Religionslehre an der Hauptschule. München: Katolisches Schulkommissariat in Bayern, 1997.
Interessen – eigene Fähigkeiten entdecken und entfalten. Handreichungen 6, Teil 1 u.2. Arbeitshilfen zum
Lehrplan Katolische Religionslehre an der Hauptschule. München: Katolisches Schulkommissariat
in Bayern, 2000.
Selbstwertgefühl – sich angenommen wissen und sich bejahen können. Handreichungen 7, Teil 1 u.2.
Arbeitshilfen zum Lehrplan Katolische Religionslehre an der Hauptschule. München: Katolisches
Schulkommissariat in Bayern, 2000.
Sich begegnen… 50 Bilder für Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen. München: Evangelische
Mediendienst Bern in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Katecheten-Verein e.V., 1995.
Kontraste leben… 50 Bilder für Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen. München: Evangelische
Mediendienst Bern in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Katecheten-Verein e.V., 1997.
Weitergehen… 50 Bilder für Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen. München: Evangelische Mediendienst
Bern in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Katecheten-Verein e.V., 1993.
Gefühle zeigen… 50 Bilder für Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen. München: Evangelische
Mediendienst Bern in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Katecheten-Verein e.V., 2000.
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